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Ata da Reunião dos Coordenadores dos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão 

13 de maio de 2017 

 

Ata da reunião dos Coordenadores Paroquiais dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
- MESC, realizada no dia 13 de maio de 2017, presidida pelo Padre Helmo. 
 
Iniciada às 9h10min e encerrada às 10h40min, na Paróquia Santa Generosa, na Rua Afonso de 
Freitas, 49. 
 
Presentes 44 (quarenta e quatro) coordenadores e vices coordenadores das paróquias e capelas, 
conforme a lista de presença arquivada na Região Episcopal Sé. 
 
Padre Helmo, após os cumprimentos de bom dia, convidou os membros do Setor Perdizes para 
iniciar a oração. 
 
Oração. Sinal da cruz; acolhida; Canto de abertura: A nós descei, Divina Luz; Salmo (115) — Que 
poderei retribuir ao senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor?; Aclamação ao 
Evangelho: (Jo 6,63.68) Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida 
eterna!; Evangelho: (João 6,60-69); Reflexão: “Muitos dos discípulos disseram que as palavras de 
Jesus são duras. Jesus explica: só quem aceita o dom do Pai pode entrar na esfera do Espírito e ir a 
Jesus, isto é, crer. O Cristo sacramentado deve ser acolhido na fé. A palavra de Jesus é espírito e 
vida e continua a provocar-nos ainda hoje. Põe-nos diante de uma escolha.: a adesão a Jesus.”; 
Oração dos fiéis; Pai Nosso; Oração Jubilar de Consagração; Canto final: “A treze de maio”; Em 
nome do Pai, e do Filho e Espírito Santo, Amém. 
 
A oração para a próxima reunião, agendada para 5 de agosto, deverá ser preparada pelo Setor 
Pinheiros. 
 
Antes da leitura da Ata, comuniquei ao Padre Helmo que após o fim do mandato não mais exerceria 
a função de coordenação dos MESC, portanto, teria que nomear também nova secretária. Porém, fui 
convidada a participar da próxima reunião para apresentar novo coordenador e também fazer a ata 
respectiva. 
 
Em seguida, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior com uma ressalva: substituir a palavra 
Ordinário para Ordenado na sentença “A função do MESC é de suplência e não de substituir o 
Ministro Ordenado”. 
 
Dando continuidade, o Padre Helmo informou-nos que 5(cinco) setores já concluíram o curso de 
formação de MESC para novo mandato: Catedral, Bom Retiro, Aclimação, Jardim e Paraíso. Estão 
agendados para início de junho o Setor Perdizes e para o final de junho, o Setor Santa Cecília. O 
Setor Brás está agendado para 20, 21 e 22 de junho. Faltam agendar o Setor Cerqueira César, que 
está com o novo coordenador do Setor, o Frei Nilton César Groppo, OFMCap. da Imaculada 
Conceição; e, Setor Pinheiros, cujo coordenador do Setor é o Padre Bartolomeu da Silva Paz. 
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Segundo Marines, que pertence à Nossa Senhora do Monte Serrate, paróquia do Padre Bartolomeu, 
para o Setor Pinheiros, cada paróquia fará a sua formação e que apenas no último dia todos 
participarão do curso com o Padre Helmo. 
 
O Padre Helmo reiterou que o livro oficial de estudo para este triênio continua sendo o “O 
MINISTRO Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística”, do Augusto Bergamini. Cada 
MESC deverá adquirir para o estudo pessoal, dada a importância da formação e conhecimento para 
o serviço. 
 
Logo após, padre Helmo se dispôs a responder às dúvidas: 

1. O curso da Pastoral da Saúde prepara também para ser MESC, porém, quem participa do 
curso deve estar ligado ao hospital ou à paróquia para não romper com a grande comunhão. 
Hospital que tem capelania é o ministro do hospital que dá a comunhão. 

2. O hospital é de todas as paróquias, respeitando a territorialidade. 
3. O livro o MINISTRO encontra-se nas livrarias católicas como Paulus e Loyola. 
4. A Igreja precisa de força ativa, consciente e não apenas de coordenadores. 
5. Coordenador do MESC precisa estar em comunhão com o pároco, vigário ou capelão, ter 

disponibilidade para levar a comunhão, insistir zelosamente na unção dos enfermos para que 
o doente não morra sem receber esse sacramento. Na visita ao doente, falar na hora certa, na 
medida certa e saber ouvir. 

6. Se o MESC foi nomeado em uma paróquia distante, mas mora próximo de outra paróquia, 
precisa pedir permissão ao padre da paróquia próxima, caso queira pegar a hóstia e levar a 
comunhão ao doente. 

7. Os ministros que irão renovar o mandato precisam também fazer o curso de formação. Caso 
tenham faltado no curso do próprio Setor, deverão participar do curso no outro Setor. 
Ninguém está dispensado. É importante a participação no sentido de comunhão. 

8. É prudente chegar meia hora antes do horário da missa para preparar os objetos e o espírito e 
lavar a mão com água e sabão. Purificar os dedos após a distribuição da hóstia. 

9. O bispo deverá ser avisado sobre a investidura. Após investidura, os MESC deverão ser 
apresentados à comunidade. 

10. O sino no momento da consagração é um pequeno alerta. Se a assembleia participa bem na 
hora da consagração, não há necessidade do sino. 

11. Na falta do MESC, o padre pode pedir a alguém da assembleia para ajudar a ministrar a 
hóstia. Assim também numa emergência o padre pode pedir ao ex-MESC que leve a 
comunhão ao doente. 

12. Observar para que a comunhão seja tomada diante do padre ou ministro. 
13. Se algum MESC pertence a uma outra pastoral, no dia do curso, deve priorizar a 

participação nele, apesar do compromisso com a outra pastoral na mesma data e no mesmo 
horário. É relevante levar o serviço do MESC com responsabilidade, seriedade e fidelidade. 

14. As freiras também devem participar do curso. 
15. Usar jaleco para pôr a mão no sacrário. 

 
Antes do término, a Laura distribuiu as cartas da Arquidiocese para serem entregues aos párocos. 
 
Por fim, o Padre Helmo agradeceu a todos, lembrou-nos que teremos a grande celebração com 
procissão, de Nossa Senhora de Fátima, saindo da Igreja da Consolação, às 18h, até a Catedral na 
Praça da Sé, com missa prevista para 19h30min. Conclamou a presença de todos para dar 
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testemunho de fé, e, desejou um bom retorno encerrando a reunião com o canto final: Quero ouvir 
teu apelo, Senhor. 
 
Avisos 

1. 28 de maio: II Congresso Estadual da Pastoral da Saúde, das 8h às 17h, no Anfiteatro da 
UNINOVE, entrada pela Av. Francisco Matarazzo 364 – Barra Funda. Tema: Pastoral da 
Saúde nos tempos atuais e Lema: o sofrimento humano diante das perdas de direitos sociais. 
Custo: R$ 15,00.  

2. 5 de agosto: Reunião dos Coordenadores dos MESC na paróquia Santa Generosa, Rua 
Afonso de Freitas, 49. Responsável pela oração: Setor Pinheiros. 

3. 14 de outubro: Encontro Regional na Catedral da Sé. 
4. 25 de novembro: confraternização. 

 
Almerinda Kamegasawa 

secretariou e lavrou esta ata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


